
17. 3. 2012 - Po stopách kouzelníka Žita 

 

 V sobotu 17. 3. 2012 se sešlo dvacet odvážlivců různého věku (Brontů i jejich kamarádů) u týnského 

kostela, aby se společně vydalo na dobrodružnou dvacetikilometrovou cestu za pokladem kouzelníka Žita. Výlet 

byl zahájen společným focením, což přilákalo zvědavé pohledy mnoha kolemjdoucích. Poté už se skupinka 

výletníků vydala přes sídliště Hlinky za svým prvním cílem – místem zvaným Velký Depot. Ve stínu barokního 

trojsoší se stateční Brontíci dozvěděli, že k získání pokladu musí uhádnout heslo. K tomu ovšem bylo potřeba 

úspěšně splnit záludné úkoly kouzelníka Žita a získat jednotlivé indicie.   

 Prvním úkolem byla soutěž o nejlepší šklebící se trojici. U některých soutěžících se dalo vypozorovat, 

že si tuto disciplínu pravidelně nacvičují doma před zrcadlem . Druhý úkol pak prověřil přesnost při hodu 

šiškou na cíl. Ani tato disciplína nečinila nikomu problémy a hledači pokladu se přes Kálalku vydali dál do 

Židovy strouhy (ta se prý podle jedné z legend kdysi nazývala Žitova strouha - podle šprýmaře Žita). Cesta byla 

zpestřena několika přechody přes potok a Brontové si tak mohli vyzkoušet při přeskakování vody po kamenech, 

jaké je to být kamzíkem. Někteří vodomilní odvážlivci/nešťastníci si vyzkoušeli i pstruha . 

 Také v Židovce se Brontíci museli vypořádat s dalšími nástrahami kouzelníka Žita. Při závodu týmů 

postižených (slepý, beznohý a bezruký) měli zdolat určenou trasu v co nejrychlejším čase. Největší ,,padavkou“ 

se díky kvalitnímu svázání noh stal Luk. Při dalším úkolu se snažilo 8 statečných udržet na úzkém pařezu. Tato 

disciplína byla účastníky trefně pojmenována ,,sardinky“. Následovala cesta poslepu s navigátorem. Tady byla 

nejoriginálnější Šárka, která zvolila styl ala žížala . 

 Od ústí Židovy strouhy do řeky Lužnice se pak Brontové vydali podél břehu až k Červenému mlýnu, 

kde se v místním saloonu posilnili limonádou. Zde je čekal i poslední úkol, při kterém měli napsat vtipnou 

básničku o vybraném vedoucím oddílu. Největší básnický talent prokázaly Zulajda se Šárkou.  

 Při posledním úseku sobotní výpravy už se značně projevovala únava po náročné cestě a zejména 

nejmladší účastníci šli z posledních sil. Nicméně na týnské náměstí došli všichni, za což si zaslouží velkou 

pochvalu. Díky správnému heslu i rozluštěnému úkrytu byl nakonec nalezen i poklad kouzelníka Žita, který si 

Brontové mezi sebou spravedlivě rozdělili. 

Štěpán, Brácha, Zulajda, Šárka, Sancho, Pancho a Luk získávají 3 (účast) + 4 (20 km) mílí a navíc zápis důkazu 

běhu a míření z klanu bobra. 

 

 

 


